
 مددن  ،الحمددهلل ر  ا اللددنلمصل  هللاددسل    اددسع   ددن   رسددل ربددهلل    ادد لى آبصآددن محمددهلل  رسددل  لددى  هللاددح ى   ملددصل
  لهلل:

يلآد  مدن يهد    مدن يمآدع مدل الهللاد    ،:  دنا مدن يهد   مدل بيدع الإلدنع للدل   د - حمى   تلدنلل-فيق ل المؤلف 
فسد   دنع إلنمدنذ بدأها     ، مآهن من ه  م نح الهللاخسة ضمل بيع الإلنع للل    ؛ ألل مل الهللا   من ه  ممآ ع

ب ة مدل هدأ  الهللاد ،ص  ز  ال من ص  ز؟  نع تم     حآإة    شلص  للل     بأها  فضة بدهلل اهع ،فضة للل    
لكدل مدل  ،ص  ز  ال من ص  ز؟ ص  ز من فيدى لشدهنل ،قنل:  نثآ  رش ة  لف للل اآة ،التم  ت نع  لش ة  الف آقهلل

بيدع يصد  ال دآ   هصد   للدل   د  ال ص د ز مدن ردهللا الآقدهللصل  ،بيع ال دآ   دنل آ  للدل   د  ،الهللا   الت  ال ت  ز
فهدأا  ،نص د ز التانضد  لكدل ال ص د ز الآاد ، دنع تمد   شدلص      حآإدة للدل   د  ال ص د ز ،الت  ه  قيع األشدين 

ل هنآددف فدد   ،آدد عهآددن  هللادد   أه هددن احمددنع  حمددى   قددهلل صت هللادد  بهددن للددل بيددع المم ،ممددن يهدد   بيلددى للددل   دد   ا 
لكدل هدأ  الدهلل اهع هللادن ف  ادصسة للدل بيدع إلدنع  إلدنع فهدأ  هد   ،ظنه هن بيع إلنع بهلل اهع ثدع شد ا  إلدنع بدهلل اهع

 ف  هأا ال نا. - حمى   تلنلل-الت  أه هن احمنع 
هللصآدة قنل: حهللثآ  يحصل ردل منلد  ردل  بد  الزآدنهلل  آدى ادمع ادلصهلل بدل المادصا  ادسيمنل بدل يادن   همدن فقهدن  الم

صآهينل رل  ل صبيدع ال  د  حآإدة بدأها للدل   د  ثدع يشدت    نلدأها تمد اذ قبد   ،مل التن لصل المشه  يل ،الا لة
اآلل  نع ال    حآإة بأها من فيدى لشدهنل للدل هدأا الحدهلل  ، ه  متهع ،لمن صخشل مل التهمة . ل يق ض الأها.

 يتحنصد   مثد  هدأ   ،نع الحآإدة  دنلتم  للدل   د هدنل  د ،لكل قب   ل يق ض الثمل اشت ى  دى تمد  ،من فيى لشهنل
ثع اشت ى حآإة بأل  الثمل قب   ،لكل  نع حآإة بأها للل     ،الهللا  ة رسل بيع ال ب    هص   آاى للل    

فد   ،؛ ألآدى  دنع ال دآ   دنل آ   يمآدع فيدى الآ ردنل مدل  آد اع ال بدنمدل  دنا   لدل ، ل يق ضى هأا مل  نا   لدل
 الأ  ه  التن ص  هلل ل التانض   من هأ  فيمآع فصهن التانض   الآان. ،نالآا الهللا  ة األ لل يمآع

 آى انل   ن  ه  بل محمهلل بل رم   بل  ، حهللثآ  رل منل  رل هثص  بل ف قهلل المهللآ  آزي  مهللا  ثقة مل الثقنف
بدأها  ،سيدىيلآد  صبيلدى ر ،حزع  ه   يضنذ مل الاقهن  الا لة رل ال    صبيع الإلنع مل ال  د  بدأها للدل   د 
 ،هنلهللاد  ة الادن قة ،مآلى ،للل     ثع يشت    نلأها تم اذ قب   ل يق ض الأها فه   أل   آهل رآى يلآ  مآلى

 ،اشدت يف تمد   دنلف  يدنل لمدهللة ادآة ،الهللا  ة الان قة اشت يف  آف مدل زيدهلل تمد  لمدهللة ادآة ،لمن صخشل مل التهمة
يلآد  هنآدى  ،اشدت ى  دنأللف مآد  حآإدة ،اشت اهن مآ  ،ةثع زيهلل هأا  لهلل مض  اتة  شه  مثالذ اشت ى  نلف حآإ

 ،ظهدد ف  ال مددن ظهدد ف؟ لكددل لدد  اشددت ى مددل يصدد     حنلددى رسيدد  ، نردد  التمدد   نلحآإددة ال  نلددأها  ال  نلاضددة
 اينت  الكالع ف  هأ  الهللا  ة.

ل  د  بدأها رل هثص  بل ف قهلل  آى انل   ن  ه  بل محمهلل بل رم   بل حزع رل ال    صبيع الإلدنع مدل ا يقول:
يلآدد  ألآددى  اددصسة صت ادد  بهددن بدد   ،للددل   دد  ثددع يشددت    نلددأها تمدد اذ قبدد   ل يقدد ض الددأها فهدد   ألدد   آهددل رآددى

)) لأا اختسادف  ال اد ل رسيدى الهللادالة  الادالع يقد ل:  ،حصسة رسل الت هللاد  لبيدع الإلدنع  نلإلدنع مدل يصد  تقدن ض
 (.هأ  األهللاآنف فبيل ا هصف شئتع لأا هنل صهللاذ بصهلل (

 مثد  ادلصهلل بدل المادصا  ادسيمنل بدل يادن    بد   هد  بدل محمدهلل  ،   ه هى ،منل  رل ابل شهنا مث  أل   رل
  .األ بلة هسهع ه ه ا أل  ،بل رم   بل حزع



آمن آهل الص هلل بل الماصا  اسيمنل بل يان    ب   ه  بل محمهلل بل رم   بل حزع  ابل شهنا رل قنل منل :  ا 
} مددن مآلدد   ل ال األهللادد : آهدد   ل صبيددع  ، ل ال صبيددع قددنل ا: هددأ  ال زائددهللة رددل ، ل ال صبيددع ال  دد  حآإددة بددأها

صد اهلل  ددى  ،يلآد  مدن مآلد  ردل الاد  هلل مدن مآلد  ردل  ل تاد هلل؛ ألآدى  مدن هللخسدف رسيدى فد  تن يد  مهللادهلل  تاد هلل  
ردل   آهدل  ل ياد هلل ،هآدن المآهد  رآدى آهدل ردل  ل ال صبيدع ، المآه  رآدى احيقدنع ال اللدهللع ، هآن البيع ،الا  هلل

هآدن   } من مآلآ   ل ال تاد هلل   هآن   ،فال هآن زائهللة ،ه  المآه  رآى الآا     احص نا؟ احص نا ، ل ال صبيع
آهل  ل ال  ،اآظ  ا التآظص  ه  ه  مإنبق هع يق ل ل: ال زائهللة ،المنم    ى احص نا ،الممآ ع الآا   ال احص نا

آهدد ا رددل بيددع ال  دد  حآإددة  ،هللخسددف رسيددى فدد  تن يدد  مهللاددهلل  مددن   )  ل (  ،آهدد ا  ل ال صبيددع ال  دد  ،صبيددع ال  دد 
مدددن الدددأ  مآلددد  مدددل  ،مدددن مآلددد  مدددل الاددد  هلل } مدددن مآلددد   ل ال تاددد هلل  فتقددد ل: ال زائدددهللة  ،هدددأا هللادددحي  ،بدددأها
ال لزيددنهللة مددل حصددن الملآددل؛  ، المد اهلل  نلزيددنهللة زينهللتهددن احر ابيددة ،مثدد  مددن هآددن ، يضددنذ زائددهللة هددأ  ) ال (ف ،الاد  هلل
ثددع يشددت   ال  دد   نلددأها تمدد اذ قبدد   ل  ،آهدد  رددل  ل ال صبيددع ال  دد  حآإددة بددأها ،ل مهللادد ل مددل هددأاألل القدد  

فنمدن  ل يشدت    نلدأها التد  اشدت ى بهدن الحآإدة للدل   د  تمد اذ  ،يق ض الأها مل بيلى الأ  اشدت ى مآدى حآإدة
  مدن الهللاد  ة  ،ل ال دنئع آاادىآهد ا  ل يشدت   مد ،هأا صهللل رسل  ل الهللا  ة األ لل مل ال نئع آاادى ،مل يص   نئلى

الدأ   دنع مآدى الحآإدة قبد   ل  ،الثنآية فنمن  ل يشت   الأها الت   نع بهن الحآإة للل     تم اذ مدل يصد   نئلدى
يقدد ض الددأها  يحصدد  الددأ  اشددت ى مآددى التمدد  رسددل ي يمددى الددأ   ددنع مآددى الحآإددة  نلددأها التدد  لددى رسصهددن بثمدد  

)) مدل آع مدل هدأا  ش المن ،مس  هللصل ماتق  ف  أمة شخص   حص  رسيى  ه التم  فال  ن  بأل ؛ ألآهن ح الة 
ظدنه   ال مد   ظدنه ؟  ، ظدل الاد ب بدصل المادنلتصل ظدنه  ،مدل  حصد  رسدل مسد  فسيحتد  ((ات ع رس  مس  فسصت دع 

 ظنه .
 ،ا تهددنهلل ف افقدد ا احمددنع منلدد  رسددل  ،لدد  يصدد   احددهلل مددل  هدد  اللسددع فسددع صدد  ا  ددى  ناددنذ قددنل منلدد   قددهلل اددنلف رددل أ

لكدل مدنأا ردل حهدع المادنلة  ،فنلمادنلة متهللا لدة بصدآهع فد  بسدهللهع ، احمنع منل  م افق لمن أه  مل الاقهدن  األ بلدة
 لدف  يدنل اادتق ف  ،ص  ز  ال من ص  ز؟ يلآ  شخص  نع رسل زيهلل تم  بهلل اهع  اادتق  الدثمل بأمتدى ،رآهلل يص هع

فنشت ى  نلثمل المأه   فنشت ى  نلثمل الأ   ،يى فنشت ى  ى مأة رم   أع  لهلل أل    هلل رآهلل  إلنع ه  محتنج لل
فدددأها  دددى للدددل  هللادددحنا الدددأها  ،آظصددد  ألددد  لددد   ل شخهللادددنذ رآدددهلل  أهدددا ،فددد  أمتدددى هدددأا الإلدددنع الدددأ  يحتن دددى

قنل هللانحا المح :  آن ال اشت يى ال  بهللل ؛ ألآد   ،ص يهلل  ل صبهلللى بأها  هللصهلل ،ه  ال ص يهلل  ل صبيلى ، الم  ه اف
أا  بهلللتى  نقد  مآدى هللخسآدن فد  ال بدن ، الس  رآهلل  ماتلم    آن رآهلل   هللصهلل ، بهلللى لين  ب زآىال   ضل  ل  لكدل  ، ا 
منش   ال من هد   ،  بيع رسي  ال هللصهلل ال  اع بخماصل ، ليهل ال  اع  ن بلصل  ينل ش ا  ،يشت يى مآى ، شت يى مآ 

أ  خمادصل  د اع  دنلاصل  يدنل  شدت   مآد   هد ، منش ؟ لكل ه  يهللاس   ل يقد ل: خدأ اشدت   مآد  ال د اع  دن بلصل
 هدأا آظصد   ،   ال بدهلل  ل يقد ض؟ ال بدهلل  ل يقد ض ،  بلصل   اع مل خماصل  نلاصل  ينل  القيمة هد  التد  رآدهلل 

 ال بهلل  ل يق ض. آلع. ،الهللا  ة الت  ملآن
 طالب: أحسن هللا إليك.
 باب السلفة في الطعام



عمر رضي هللا تعالى عنهما أنه قاال:   با ي يسالل الر ا   حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن
 يبادأو تمار لام  ،صاححه يبادما لم يكن في زرع لم  ،الر   في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أ   مسمى

  .صالحه
فحا  ام ا  فلام ي اد  ،إلاى أ ا  مسامى قال مالك رحماه هللا: اممار عنادنا فايمن سالل فاي طعاام بساعر معلاوم

ند البائع وفاءًا مما ابتاع منه ف قاله فإنه   ينبغي له أن ي خذ منه إ  ورقه أو ذهبه أو الثمن الاذ  المبتاع ع
وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذ  دفع  ،فإنه   يشتر  منه بذلك الثمن شيئًا حتى يقبضه منه ،دفع إليه بعينه

 لطعام قب  أن يستوفى.إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذ  ابتاع منه فهو بيع ا
 قال مالك: وقد نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الطعام قب  أن يستوفى.

 العلام وأها  يصال    ذلاك فإنقال مالك: فإن ندم المشتر  فقال للبائع: اقلني وأنظرك بالثمن الذ  دفعت إليك 
 الطعاام بياع ذلاك فكاان يقيله أن على حقه هعن أخر البائع على للمشتر   الطعام ح  لما أنه وذلك عنه ينهون 
  .يستوفى أن قب  أ   إلى
 باإلقالاة ذلاك ولايي أ ا  إلاى دينااراً  باه أخاذ الطعاام وكار  ام ا  حا  حين المشتر   ان ذلك وتفسير :مالك قال
نمااا  داد يااز  بشاايء أو أ اا  إلااى بنساايئة الزياااد  فيااه وقعاات فااإذا المشااتر   و  البااائع فيااه ياازدد لاام مااا اإلقالااة وا 
نماا باإلقالة ليي ذلك فإن أحدهما به ينتفع بشيء أو صاحبه على أحدهما  بيعاا ذلاك فعاح إذا اإلقالاة تصاير وا 
نما  ذلاك دخا  فاإن نظار  أو نقصاان أو زيااد  ذلاك مان شايئا يادخ  لام ماا والتولية والشرك اإلقالة في أرخص وا 
  .البيع يحرم ما هويحرم ،البيع يح  ما يحله بيعا صار نظر  أو نقصان أو زياد 
  .ام   مح  بعد محمولة ي خذ أن ب ي فح شامية حنطة في سلل من :مالك قال
 محا  بعاد أدناى أو فياه سالل مماا خياراً  ي خذ أن ب ي فح امصناف من صنل في سلل من وكذلك :مالك قال

ن ةشامي أو شعيراً  ي خذ أن ب ي فح محمولة حنطه في الر   يسلل أن ذلك وتفسير ،ام    تمار فاي سلل وا 
ن  معاً  أو صيحانياً  ي خذ أن ب ي فح ع و   كلاه ذلاك كان إذا أسود ي خذ أن ب ي فح أحمر زبيب في سلل وا 
 .فيه سلل ما كي  بمث  سواءً  ذلك مكيلة كانت إذا ،ام   مح  بعد

 :  نا الاساة ف  الإلنع.- حمى   تلنلل-يق ل المؤلف 
 ملآددل  ل المددزا ع  ، ملآددل  احددهلل ،رآددهلل  هدد  الح ددنز  الاددسع رآددهلل  هدد  اللدد اب اددسف ،الاددسف  الاددسع  ملآددل  احددهلل

   أل   مد  مدل  مد    فيدنت  للدل مدل رآدهلل  الدهلل اهع فيقد ل لدى:  ،ليهللادس  ز ارتدى ،يحتنج للل هلل اهدع يحتدنج للدل آقدهلل
آإدة     رإآ  مبسد  هدأا تآقدهللهن اآلل فد  الم سد  رسدل  ل  رإيد   قدف ال دأاأ هدأا هللادنع مدل التمد     مدل الح

لأا هنل منلكنذ ألهللا  الاسلة فهدأا ال  ، ه  رسل مقتضل الحهمة  القين  ، هأا  ن ف  ى الآهللا ص ،مل الشلص 
 ، من لأا هنل يص  منل  ألهللا  الاسلة فمل  ه  اللسع مل ال ص ى ال  از؛ ألآى بيع مدن ال يمسد  ،خالف ف   ن ز 

يلآد  تدنت  للدل  ،صل  ل يمسد   هللاد  الادسلة   ل ال يمسد  مآهع مل ص ى  ه  اختين  احمنع البخن    آى ال فد ب بد
 رإآدد  منئددة  لددف اآلل   لددهلل اددآة  حضدد  لدد  اددين ة م هللصدد   لاددصل  ، تقدد ل:  آددن محتددنج للددل منئددة  لددف ،شددخص

ألهللادد  الاددسلة   هللادد  المهللاددآع  نذ الددأ  يشددت    ل يهدد ل منلكدد ، يضدد إهن  ن هللاددنفهن ، ادد لة  نلم اهللاددانف التنليددة
أا هددنل يصدد  منلدد  ألهللادد  الاددسلة ،تإيع  ل يادد   نلم اهللاددانف التدد  رقددهلل رسصهددنيقدد ل: يادد ،  هللادد  المز رددة ال  ، ا 



اتاقآددن رسددل  ل يشددت    ل ياددسمى  لددهلل اددآة اددين ة مددل آدد ع هددأا  ،ياددتإيع  ل يادد ؛ ألل الاددسلة  هللاددسهن مسدد  لهصدد  
 ،  دنا رسدل ،لكل المهللاآع يص  الم اهللاانف الم   هللة فد   لادصل  ادتة ، م اهللاانف هأا م هللص   لاصل  ا لة مثالذ 

لكدل لد  هدنل منلد  ألهللاد  المهللادآع اادتإنع  ،من ضدمل لدى   هللادنف  لادصل  اد لة ،ضمل لى   هللانف  لاصل  اتة
لآمدن فصهدن مدن صدهللل رسدل تقدهلليع الدثمل  ، ال ش   ل الآهللا ص من فصهن من صهللل رسل مس  األهللا  ، ل يا   من اشت  

 الدأ  اختدن    ،صهن لال  ل يه ل منلكدنذ ألهللاد  الادسلة لع يش  ف ، تحهللصهلل المبيع  نل زل  الكص   المهللة الملس مة فقط
لكل لأا تخساف هأ  الش      ن ف  لاصل  ا لة  نق  م اهللادانف مدل  لادصل  ادتة     ،احمنع البخن    آى ال صسزع

ل هنآددف  ،يلآدد  لل هنآددف  قدد   قبسهددن الإدد ف الثددنآ  فهددأا مددل حاددل االقتضددن  ،ص  ددع رسيددى  ددنلا ب  ، كثدد  آلددع  ا 
لكددل احشددهنل رآددهلل  ، يددنت  شدد   مددل احشددن ة للددل ألدد  فدد  هددالع احمددنع منلدد  ،مددل حاددل القضددن  فضدد  فهددأا 

 يصد   ،ال   يهلل لال هأ  الم اهللاانف الت  اتاقآن رسصهدن ،هآن قنل: ال   يهلل لال الم اهللاانف الت  اتاقآن رسصهن ،المشنحة
مددل  هدد  اللسددع يمآددع  ل يهدد ل منلدد  ألهللادد  الاددسلة ال شدد   ل مثدد  هددأا ص  ددهلل آددزاع  خهللادد منف  لددأا  مددع هثصدد  

 الماسع يص  منل  ألهللا  الاسلة ف  الاسع.
 آنفع رل ربهلل   بل رم   آى قنل.يق ل: حهللثآ  يحصل رل منل  رل 

 طالب: يا شيخ أحسن هللا إليك.......
لادن ب هدأا األهللاد   آدى يلإيدى  كثد  ممدن يادتحق ل  د هلل ا ،  خ  الادسلة لال لسادن ب  ،ليى هأا األهللا  من قهللع الهلل اهع

 ؟ ق  هصف ،ف  الزمل
 طالب:..................

 لدديش ملآددل  آدد   قددهللع  ،هددأا مددن اتاقدد ا لال رسددل هددأا األاددن  ،هدد  بيلإيددى منئددة  قيمتددى فيمددن  لددهلل منئددة  خماددصل
ح ز الاين اف مل ال هنالف آلع لمن  ل يه ل ألل فيى آنزل؛ ألآهن لأا تد ف ف    دهللف ت فدع  ،الهلل اهع اآلل الح ز

هدأا مدل  ، هآن هأا مقهللاهلل  ل تك ل قيمتهن  كث  ممدن هللفلدى ،   ألل فصهن ش   قسة  حصن ال تآته  قب   ل ،قيمتهن
 لال لهأا. ، ليش ملآل لآ   هللفع القيمة اآلل  ال  اتسع الاسلة لال  لهلل اآة ،مقنهللاهلل الاسع
  ال    ف  الإلدنع يحصل رل منل  رل آنفع رل ربهلل   بل رم   آى قنل: ال  ن   نل ياسف ال   قنل: حهللث 
)) مل  ادسف فد  شد   فسيادسف فد   ،م هللا ف  ال  ملس ع للل     مامل ،ال بهلل  ل يه ل ملس ع ،الم هللا ف

لال   د  مادمل مدن لدع يهدل فد  ز ع لدع صبدهلل  ،(  الحهللصن فد  الهللادحيحصلهص  ملس ع   زل ملس ع للل     ملس ع (
الادسف فد  الإلدنع لال لأا تد اف  فيدى الشد   الدأ     تم  لع صبهلل هللاالحى. يلآ  احمنع منلد  ال يهللادح   ،هللاالحى

يلآد  ال بدهلل  ل يهد ل منلكدنذ لسادسلة  ، هدأا قدهلل  زائدهلل رسدل  ل يهد ل منلكدنذ لادسلة ،لأا بدهللا هللادالحى ،ص  ز فيى بيلى
 قبد   ل صبدهلل   ،افت ض  ل هأا المزا ع احتنج للدل هدأا المبسد   لدهلل التدنبص  م نشد ة ،  ل يه ل الثم  قهلل بهلل هللاالحى

ه  ف  الآهللا ص من يمآع مل ألد ؟ مدن فصهدن مدن يمآدع؛ يلآد  مدل  ادسف فد  شد   المقهللاد هلل  ل المبيدع  ،هللاالحى
الددهللاخ  تحددف ال ددآ ؛ ألل ال ددآ  الددأ  لددى  آدد اع متلددهللهللة  ، نلكصدد   الدد زل  األ دد   الآدد ع  يضددنذ ال بددهلل مددل ضدد إى

من يه ل الهللادنع  لشد ة  مآدى مدن يلآ  تم   يش؟ التم  متان ف مآى  ،ى فال يقنل: منئة هللانح مل التم تت نصل قيم
ال بددهلل مددل  ،يلآدد  الماددنلة البدد ل شناددع فددال بددهلل مددل ضدد ط مددن صختسددف فيددى الددثمل ،يهدد ل الهللاددنع  منئددة    مددنئتصل

هأا لسآه   ،من لع يهل ف  ز ع لع صبهلل هللاالحى    تم  لع صبهلل هللاالحى ،الض ط  االتانب رسل من صختسف فيى الثمل



قبدد   ل يحمدد     يهللاددا   الآهدد  رددل بيددع الحددا قبدد   ،ل يددنمل اللنهددةرددل بيددع التمدد  قبدد  بددهلل  هللاددالحى  قبدد   
 لكل الاسع ال يظه  فيى هأا الش  ؛ ألآى لآمن  بي  لحن ة الإ ف الأ  صبيع الاسلة قب  حهللا لهن. ،اشتهللاهلل 
 رآدهلل المبتدنع ص دهلل فسدع األ د  فحد  ،مادمل   د  للدل ملسد ع  ادل  إلدنع فد  ادسف فديمل رآدهللآن األمد منلد :  قنل
األ د   ،اشدت ى مآدى منئدة هللادنع م هللاد فة ملس مدة المهصد  ملس مدة الآد ع محدهللهللة ،فنقنلدى مآدى ابتدنع ممن  فن ذ  ال نئع
يصد  منلد  ألهللاد      يهد ل  ،لكل المبتنع رآهلل حس ل األ   لمن  ل يه ل ز رى قهلل تسف ب نئحة     هص هدن ،ملس ع

 ،صآ هد  ال فإآدى  نئع  فدن ذ ممدن ابتدنع مآدى فنقنلدىيق ل: فسع ص هلل المبتنع رآهلل ال ،الاسلة فسع ص هلل منأا يهللاآع؟ احقنلة
:     آن اآتظ ف لمدهللة من يق ل ،لى  ل ينخأ مآى لال   قى    أه ى    الثم  الأ  هللفلى لليى  لصآى ،يلآ  ال ص  ز

ال ينخدأ  ،هللادن  لدى آاد ة مدل الد ب  هثصد ة ،ل  هنل المنل رآهلل   اشدتهسف  دى  شدهستى ،اآة تهللفع ل  ف ب االآتظن 
فإآدى ال صآ هد  يلآد  ال ص د ز لدى  ،هللفدع فضدة ينخدأ فضدة ،أها ينخأ أها  مقهللا  من  خأ مل آ ع من  خأ هللفعلال

يلآدد  الددثمل لمددن ر ددز رددل المبيددع ااددتق  الددثمل  ، ل ينخددأ مآددى لال   قددى    أه ددى    الددثمل الددأ  هللفددع لليددى  لصآددى
تلدنهلل  ،مدن رآدهلل  لال منئدة هللصآدن  خدأهن ،لد  مدن رآدهلل  ،القيمة  لف هلل هدع لد  قدنل:  رإآد  رآهدن منئدة هللصآدن  ،بأمتى

األلددف هلل هددع ص دد ز  ال مددن ص دد ز؟ رسددل هالمددى ال ص دد ز لمددنأا؟ ألآددى هنآددى  ددنع األلددف هلل هددع  منئددة هللصآددن  مددل يصدد  
فقنل: ال  ن  لأا  ،فآنخأ الأها بهللل الاضة  الاضة بهللل الأها ،آلع  ،حهللصن ابل رم  هآن آبتنع احب  ،تقن ض

 الددأ   ،يلآدد  حهللادد  الهللادد ف فدد   قددف االقتضددن   فدد  مهددنل االقتضددن  هنآددى هللادد ف ،شدد   لددع يات قددن    بصآهمددن
 آدف  لدف ادسلة رسدل شدخص  منئدة هللصآدن   لدهلل  ،بأمة الإ ف األ ل هنآى ق ضى اآلل   ق ض بهلللى الإد ف الثدنآ 

  أ  ص لدهأ  الهللا   هسهن آظدنئ   الادبا الد ، اب ع  اب رصل رش ة  ينع قنل:  قسآ  لكل من رآهلل  لال  لف هلل هع
 ،ه  ياتحق رسيى أها ينخأ أها ،احمنع منل  يمآع مل مث  هأا  آى هنآى  نع الأها  نلاضة مل يص  تقن ض

ال  دن  مدن لدع يات قدن     ،لكل حهللصن ابل رم  مع  ل فيى هالع لد لض  هد  اللسدع ،ياتحق رسيى فضة ينخأ فضة
أمتدى  فد مدن هللاع  ،آلل فد  الم سد بصآهمن ش   فهنل الدأ  رآدهلل  الدأها  قضدل فضدة هنآدى فد  حهدع المقبد ض ا

لكدل لد   دنز هدأا قسآدن: ص د ز  ، يدؤهلل  بهلللدى فد  م سد  الهللاد ف الآد ع    ال دآ  الثدنآ  ،فه  ف  حهع المقبد ض
 اشددت ى الددأها ال هللصددهلل  نل يددنالف  ل ال يقدد ض قيمددة الددأها األ ل ألآددى فدد   ،لمددل  ددنع الددأها  نلددهلل اهع  نل يددنالف

 حصآئأ ال بدهلل  ل  ،للل هللا   مح مة؛ ألل التانه  ص    لضى للل  لض  مث  هأا الت اع ص   ،حهع المقب ض
لأا  ،يقدد ل: هددأ  هلل اهمدد   لددف هلل هددع ااددتسع اآلل ،لأا هددنل رآددهلل   لددف هلل هددع ،يقدد ض  يقدد يض فدد   قددف مددل الم سدد 

 رإآد  منئدة هللصآدن   خدف هللاد ف ال  دن ؛ ألآدى حهللاد   ،ااتسمهن  قنل:     لف هلل هع  يل  بل  هللصهن ثقصسة رسد 
آى ال يشت   مآى بأل  الثمل شصئنذ حتدل يق ضدى مآدى ،   الثمل الأ  هللفع لليى  لصآة ،قن ض ف  م س  اللقهللالت  ، ا 

الثمل منئة هللصآن      لف هلل هع ال يشدت   مآدى  دى شد   ال اديمن لأا  ،ال يشت   بأل  الثمل شصئنذ حتل يق ضى مآى
ثدع  ،كالع؟ اشت ى مآى تم   منئة هللصآن  للل     اسع يش ملآل هنل ،هنل ممن ال ص نع  ى  هللا  البيع األ ل آاصئة

 ،قنل: من  زيهلل  هأا  بدن ،    قنل: زهللآ  ف  م نل ،لمن ح  األ   قنل:    من رآهلل  تم  لكل هأ  منئة هللصآن 
قدنل: إصدا  آدف بدأمت  لد   ،آلدع ،قدنل: مدن يمهدل حتدل  ادسع المنئدة هللصآدن  ثدع آهللاد ف مدن فد   دن  ، رإآ  فضة

ص  ز  ال مدن ص د ز؟  آدن  بدل اشدت   مآد   مدن رآدهلل  مدل الدأها حآإدة رسدل هدالع  ،آ  بهن حآإةمنئة هللصآن   رإ
فهنآدى  دنع  ،ال ص د ز حتدل يقد ض الدثمل ثدع يشدت    دى مدن يشدن ؛ ألل الحآإدة ال ت دنع  دنلتم  آادصئة ،احمنع منل 



 الإلدنع يصد  ادسلة فد  هللاد فى    ،لليدى هللفدع الدأ  الدثمل يصد   خدأ لأا اآدى  ألد  ،التم  الأ  بأمتى  حآإدة آادصئة
إصدا  ،هنآى  نع التم  الأ  رآدهلل  قبد   ل يق ضدى ،يلآ  يق ض ،ليات ف  ل قب  الإلنع بيع فه  مآى ابتنع الأ 

يهللادص   ،يلآ  لل  نرى لل  خأ ثمآى الدأ  هللفلدى لليدى هدأا مدن يهللادص  بيدع يهللادص  لقنلدة ،ص نع  ى آاصئةلل  نرى  من 
احقنلددة:  ل يلد هلل رسيدد   ،الذ مدل التمدد  الدأ  بأمتدى آقدد ل: بيدع مددن تهللادص  لقنلدةلكدل لأا اشددت ى  دنلثمل بد  بددهلل ،لقنلدة

لل  نع لل اشت ى بهأا الثمل ب  فيه ل قهلل  دنع التمد  الدأ  بأمتدى قبد   ،آا  من هللفلف مل يص  زينهللة  ال آقهللانل
     يضنذ  نرى  ب   ب ب   مل يص  تقن ض. ، ل يات فيى

 فصهللخ  فيى أل   قهلل تقهللع. ،يات فل ال قب  الإلنع بيع رل  اسع رسيى   هللاسل    ا ل آهل  قهلل :منل  قنل
 اللسدع   هد  يهللادس  ال ألد  فدإل ،لليد  هللفلدف الدأ   دنلثمل   آظد    قسآد  لس دنئع فقدنل المشدت    آدهللع فإل :منل  قنل

 الإلدنع يدعب ألد  فهدنل يقصسدى  ل رسدل حقدى رآدى  خد  ،ال دنئع رسدل لسمشت    الإلنع ح  لمن  آى  أل  ،رآى صآه ل 
اشددت ى منئددة هللاددنع  منئددة  ،فددإل آددهللع المشددت   الددأ  هللفددع الددهلل اهع آددهللع ، هدد  مآهدد  رآددى ،ياددت فل  ل قبدد    دد  للددل
قدنل: إصدا  قسآد   ،التم  حنض  رآدهلل ال  د  بصهللفلدى مدن رآدهلل  تد هللهلل ،لمن حسف آهللع المشت   الأ  هللفع الهلل اهع هلل هع

   قدنل هللادنحا التمد :  آدن    مدن رآدهلل   ،ي  شده يل ثالثدةمل البيلة  هأ  الهلل اهع بهللل من تهللفلهن اآلل   سهن رس
يقدد ل احمددنع منلدد : فددإل آددهللع المشددت   فقددنل لس ددنئع  ،شدد   خددأ التمدد   ال هلل اهددع مددن رآددهلل  هلل اهددع قددنل:  هللاددب  رسيدد 

 ألد   آدى لمدن  ،  هد  اللسدع صآهد ل رآدى ،يلآ    خد    دنلثمل الدأ  هللفلدف لليد  فدإل ألد  ال يهللادس  ، قسآ    آظ  
 ، خ  رآى حقى رسل  ل يقسيدى فهدنل ألد  بيدع الإلدنع للدل   د  قبد   ل يادت فل ،إلنع لسمشت   رسل ال نئعح  ال

يلآ  ص ع شد ى مآدى  ،قب   ل يات فيى ،ثع  نرى رسيى  نلثمل الأ  اتاقن رسيى للل     ،هصف بيع الإلنع للل    
:  آدن    اآلل ال   يدهلل تمد  اشدت يف تمد   دن ف الادآة  قدنل ،منئة هللانع رسل  ل صهللفلهن لى  لدهلل ادآة  منئدة هلل هدع

قدنل أا :    مدن رآدهلل  منئدة هلل هدع  ،احت دف تمد  قبد  شده   شد يف  آدن ال   يدهلل تمد    يدهلل المنئدة هلل هدع ، اآتهصف
فهنآدددى  دددنع التمددد  الدددأ  رآدددهلل   نلقيمدددة التددد  هللفلهدددن قبددد   ل يق ضدددى  ،قدددنل لدددى:    سددد    آظددد   لمدددهللة شددده يل ثالثدددة

 الآه  رآى. هأا  ن   ، يات فيى
ينخأ الإلنع  ، ش من رآهلل  ،آلع ،هللصآن اذ   ى  خأ الإلنع  ه   األ   ح  حصل المشت    ل  أل   تااص  :منل  قنل

ينخأ   يتهللا ف  ى  يا    ،تهلالبيع تع  اآ ،.....ينخأ  لى،خالص متاقصل رسل إلنع ينخأ  ،صسزمى ينخأ إلنمى
لددي  لددى لال هددأا الإلددنع الم هللادد ف الملسدد ع ب زآددى  هصسددى  ، دد المهددع مددن لددى لال إلددنع رآددهلل ال   ،صتهللاددهللب  ددى صبيلددى

 من لى لال من اتاقن رسيى. ،   سى
  نحقنلددة ألدد   لددي    دد  للددل هدد   الإلددنع  خددأ  ددى هللصآددن اذ  ،قددنل منلدد :  تااددص  ألدد   ل المشددت   حددصل حدد  األ دد 

آمن  آدن مدن  ،منئدة هللادنع  منئدة هلل هدع ،مدن ازهللهللفصبد  يق لد :  آدن     ،المشدت     ال ال دنئع فيى صزهللهلل لع من :احقنلة  ا 
رقددهللهع األ ل زائددهلل؛ ألآددى  ش  ،فدد   هللادد  اللقددهلل ،مددنأا هدد  ازهللاهلل  ال مددن ازهللاهلل؟ هدد  زائددهلل فدد  األهللادد  ،ازهللهللف شدد  
هدد  مددن فدال بددهلل مددل مالحظددة هدأا ال قددف  ،اددسع تددهللفع هلل اهدع حنلددة  الاددلسة ت دد   لدهللصل  لددهلل اددآة مددثالذ ذ  ،ملآدل اددسع

 ة  الآقص مل   سى.مالحظة األ    الزينهلل ضمل
 .....طالب: عكي 

 ره  الهللصل هسى. ،ال  ره  الهللصل هسى



آمن احقنلة من لع صزهللهلل فيى ال دنئع  ال المشدت    منئدة هللادنع م  د هللة اآلل  منئدة  ،اشدت ى هد  شد   حنضد  ،يق ل:  ا 
آدهللمف رسدل     ، ن  هللانحا التم  قدنل:  قسآد  ،هلل هع م   هللة اآلل هأ  قيمتى ف  الا ب فسمن هللفع الثمل  تا قن

مددن احقنلددة مددن لددع صددزهللهلل فيددى ال ددنئع  ال  ، ال فيددى   دد  مددؤث  فدد  الددثمل قددنل:  قسآدد  ،ال فيددى زيددنهللة  ال آقددص ،البيددع  ا 
  دى صآتاع  ش      هللانح ى رسل  حهللهمن صزهللاهلل   ش          للل تنخص  ،بآاصئة الزينهللة فيى  قلف لفإالمشت   
 تشدددت   رسدددل  ،ف  هدددنالف الادددين اف تبيدددع الادددين اف للدددل   ددد   قادددن ال هدددنال ، نحقنلدددة لدددي  ألددد  فدددإل  حدددهللهمن

قدنل: ر دزف    مدن رآدهلل  تهللادس   ،هللفع قاط قاإصل ثالثدة ثدع  ر دز آاادى ،المشت    آى لأا ر ز رل التاهللصهلل
آمن احقنلدة مدن لدع صدزهللهلل فيدى ال دنئع  ال المشدت    يدنهللة  هآدن فد  ز  ،احقنلة ف  مث  هأا؟ احقنلة تهللاس  ف  مث  هأا؟  ا 

 يهللفع الا ب فإل هنل من هللفلى م ااد   ،يلآ  تق ع الاسلة ،آلع ،لأاذ الح  ،فال لقنلة ف  مث  هأا ،مل     األ  
ل هدددنل  قددد      كثددد  صدددهللفع  حددهللهمن ل خددد  مدددن صتاقدددنل رسيدددى مدددنلع صدددزهللهلل فددد  ال دددنئع  ال  ،لسادد ب فيهللادددس  مثددد  هدددأا  ا 

ش  صزهللاهلل   حهللهمن رسدل هللادنح ى     شد   صآتادع  دى  حدهللهمن المشت   فإأا  قلف فيى الزينهللة بآاصئة للل         
 آلع. ،فإل أل  لي   نحقنلة
 طالب:.............
 يلآ  مل  قنل آنهللمنذ.
 طالب:..............

لياددف هددأ  الانئددهللة فدد  مقنبدد   ،لكددل لياددف هددأ  الانئددهللة فدد  مقنبدد    دد  ،ال  حددهللهمن آددنهللع  الثددنآ  قددهلل يهدد ل ماددتاصهلل
 ،آلدع ،لس نئع قنل:    الاين ة تاد ى خمادصللمن  اح  ،اسلة اين ة  ن بلصل  لف  ه  تا ى لكل ل  اشت ى  ،   

هددأ  لقنلددة  ددنأل بلصل لكددل ال يقصسددى بخماددصل     ،فددأها للددل المشددت   فقددنل:  قسآدد      آددن آددنهللع ،المشددت   ماددتاصهلل
 ،الهللا  ة من تامل لقنلة تهللادص  بيدع هالهمن هناا ف  هأ   ،لأا هنآف بخماة    بلصل ،لأا  نع ،بخماة    بلصل

آمن آمدن ،بيلدنذ  لأا فلد  ألد  تهللادص  ،أل  فل  لأا احقنلة تهللاص   ا  يلآد  فد   ، الت ليدة  الشد   احقنلدة فد    خدص  ا 
 (()) مددل ابتددنع إلنمددنذ فددال ص لددى حتددل يق ضددى لال  ل يشدد   فيددى    ص ليددى    يقصسددى ق لددى رسيددى الهللاددالة  الاددالع: 

آمن   خص ف  احقنلة  الش    الت لية ،حهلليش   فيى يشن   فيى  ا  ،آقهللادنل    زيدنهللة أل  مل شصئن صهللخ  لع من  ا 
ال  ،اشدت ى ادين ة بخمادصل  لدف قدنل: تد ا  شد ي  قدنل: تد ا  شد ي  ،الش   تش   شخص  خ  ملد  فد  الادلسة

آمن    خدص من تهللاص  ش    ،يق ل:  آن شن يهن بخماصل تهللفع اتة  رش يل ا لة  رش يل ،ص  ز  ل صزيهلل رسيى  ا 
 ، ال مدن تادمل شد هة تهللادص  شد ا   بيدع ،ف  احقنلدة  الشد    الت ليدة مدن لدع صدهللخ  شدصئنذ مدل ألد  زيدنهللة    آقهللادنل

ال  ص د ز لدى  ،تهللخ  مهللخنل  تنخأ   من اشدت يتى  دى ، الت لية: لأا قنل:  لت  ب    منل  ، احقنلة تقهللع الكالع فصهن
ددهللة مددثالذ لكددل لدد ،رددل مددن اشددت ا   ددى ، ل صزيددهلل رسيددى اشددت ى الاددسلة مددل  ددهللة  ددنلف  آقسهددن  منئددة للددل  ،  اشددت ا  مددل  م

قدنل: خدالص  بيلد   مدن اشدت يف قبسدف؟ قدنل:  ، ااتن   لهن مات هللع  مبس  هأا ثدع قدنل: تدهللخ  مدهللخنل  ،ال ينض
ة قددنل: قيمتهددن  لددف  خماددمنئ ،هللاددن  يضددصف لليددى ، هدد ...  آددى شددن يهن مددل  ددهللة  منئددة  يددنل     ددنلف  يددنل ،قبسددف
قددنل:  آددف مددن تددهلل    آدد  آقستهددن  منئددة  ،شددن    ددنلف ،قددنل: يددن  خدد   آددف شددن   مددل  ددهللة  آددن رآددهلل  خبدد  ، يددنل

هدد  لددى  ل يحاددا هدد   ، الماددت هللع   ددن   هددأا  الكهدد ا هددأا  هسمددف هللاددنحبهن  مبسدد  هددأا  فدد اتص   مددن  هلل    يددش
 ؟لأا حاا التكنلصف آلع ،التكنلصف فتك ل ت لية  ال بيع لأا حاا التكنلصف



 طالب: إذا حسب التكاليل؛ منها داخلة في ضمن السعر.
آمن   خص  نحقنلة  الش    الت لية من لدع صدهللخ  شدصئنذ مدل ألد  زيدنهللة    آقهللادنليق ل لكدل هد  حاد   ،آظد ة    :  ا 

 هدأ  الادنت  ة ،يق ل:  بل بيل  مثسمن اشت يف ،قنل: ش ف ين...  حينآنذ زينهللة  آقهللانآنذ يحهللا  الخهللاع ، هللا  الثمل
   ا  الانت ة  ، ف  الآهنية ف   خ  فنت  ة حاع خماصل  نلمنئة ، الانت  ة مع م م رة ف اتص    ضنئع ثنآية ،قهللام 

آمن ه  خدهللاع هدأا  ته يد   نلمشدت    ،األ لل هأا ال ش   آى لياف ت لية  مثد  هدأا لد  حادا رسيدى  شدين  آدهللع  ، ا 
 هللاسحف الاين ة بثالثمنئة  لهلل بيحاا رسيى  ،سصهن حنهللنالاين ة هللان  ر ، اين ة حاا رسيى  شين  حمسهن ،رسصهن
بثالثمنئددة  يددنل آقسددف مددل  ددهللة للددل  ،الاددين ة مددن ح هددف مددل  ددهللة للددل ال يددنض للددل مددل   دد  هددأ  ال ضددنرة ،هددأ 

 بيحناا رسيى ه  ش  ؟  ش ل ل؟ ، لهلل للل متل ، هللان  رسل الاين ة حنهللن  ضمآى بثالثمنئة  ينل ،ال ينض
 طالب:...........

 لكل هآن   م   لياف مل  هللا  البيع  ال الش ا . ل 
هد  لدى الهدآع   آدن  ،لكدل هد  هللخد  مل .....هللخد  فد  هد  شد  . فد  يآمد   ي مد  ،إنلا: ه  لدي  مدل  هللادسى

 رس  اله ع.
 إصا ل  تاساسف المانلة؟

 طالب: هو يدخ  معي ..........
 هللاهللع   نل  لهلل  قنل: رسي .

 طالب:................
 حت قف.ل   الاين ة ا

 طالب: فيما يتعلق.
 الاين ة الس  تحمسى احت قف.

 طالب: فيما يتحمله في داخ  السلعة ذ .
 .اآة لكل آقسى  ااتن   لى مات رهلل  خزآى  لهلل ،ال من ف   كث  مل آقسهن للل مح  البيع

 ......طالب:   هذا على حسب
 ع  هه ا  من  هلل    يش.يق ل:  آن  لهلل مآاق   االف  آن هسمف المهنتا اللقن ية  نلمات هلل

 مدن  ،تدهللخ  مدهللاخس   ال  هياد  ،يقد ل:     آدن مهساتآدن الادسلة هدأا ،ف  مث  هأ  الهللا  ة ال بهلل مل لخ دن    دنلمبس 
ال بهلل مل  ،ال ،ثع يضصف رسصهن هأ  احضنفنف ،  بيل  ب    منل  ، ل يق ل: تهللخ  مهللخس   تشت    من اشت يف

ال ايمن لأا هنل الإد ف الثدنآ  ملد  ف بخب تدى  ،ل الآن  مل رآهلل  ثقة مإسقةم ،لخ ن  ؛ ألل مل الآن  مل صثق
  مهن تى.

 طالب: وينتفي الضرر بينهما.
لأا  ،لكدل الكدالع  شد  رسيدى ،هنل ت ليةمن صسزع لأا  ،لكل هع يق ل ل: لأا هنل ت لية خالص من صسزمى صخب    نلثمل

 هلل مل لخ ن   بهن. من لضنفنف ال ب ،هنل هأ  القيمة األهللاسية لساسلة



 مدن يحسدى بيلدن هللادن  آظد ة    آقهللادنل    زينهللة أل  هللخ  فإل ،من لع صهللخ  شصئنذ مل أل  زينهللة    آقهللانل    آظ ة
   يشت   لى  يضنذ اآتان  الم اآع. ،فتشت   لى ش    البيع المل  فة الا لة ،البيع يح ع من  يح مى البيع يح 
ينخددأ  ،األ دد  محدد   لددهلل محم لددة ينخددأ  ل  ددن  فددال شددنمية حآإددة  فدد اددسف مددل :- حمددى   تلددنلل- منلدد  قددنل

ثددع لمددن حدد  األ دد  مددن   ددهلل رآددهلل ال  دد  لال  ،الاددسع الشدد    ل تكدد ل الحآإددة مددل الآدد ع ال صددهلل ،حآإددة بددهللل حآإددة
لكدل  لدهلل محد  األ د  ال قبسدى؛ ألآدى لأا  خدأ الدهلل ل قبد  محد   ، ل ينخدأ ،يق ل احمدنع منلد : ال  دن  ،حآإة هلل ل 

لكل لأا  خأ الهلل ل ف   قف حس ل األ د  هللادن  هدأا مدل حادل  ،هنآى  نع حآإة  حآإة مل يص  تقن ض ،األ  
  حال القضن  لأا هنآف  فض . ،االقتضن 

 ، هأا مل حال القضدن  ،اسف ممن خص اذ  ينخأ  ل  ن  فال األهللاآنف مل هللاآف ف  اسف مل  هأل  :منل  قنل
 ةحآإدد فدد  ال  دد  ياددسف  ل :ألدد   تااددص  ،ال قبسددى ،األ دد   محدد  لددهلل ،؛ الآددى مددل حاددل االقتضددن  هللآددل    فيددى

 للسهدن مل  فدة يلآد  متادق  ،الحآإة المحم لة صؤتل بهن للل المهللصآة مل  هة مل ال هنف يص  الشدنمية ،محم لة
يق ل:  تااص  أل :  ل ياسف ال    ف  حآإة  ،لأا  ؤيف قص : هأ  محم لة مل  هة مل ملصل ،رسصهن متلن ف

 قدددنل  لدددض  ،؛ ألآدددى رآدددهلل احمدددنع منلددد  الشدددلص   البددد   دددآ   احدددهللشدددنمية    شدددلص اذ  ينخدددأ  ل  دددن  فدددال محم لدددة
ال صؤخدأ هدأا مهدنل هدأا؛ ألل رسيدى  ،فدال صؤخدأ هدأا مهدنل هدأا ،الشنمصصل  هثص  مل  ه  اللسع ص  ل  آهمدن  آادنل

فد  ق لدى: لل الحآإدة  ،أا لض  ه  الظنه  شهللهلل ا رسل احمنع مس  ف  ه ،بيع الحآإة  نلشلص  مل يص  تقن ض
لمدنأا هللاددن  القدط  فقدى مدل منلدد   ،لمدنأا ،لمدنأا؟ حتددل قدنل  لضدهع:  ل القدط  فقددى مدل منلد  ، الشدلص   دآ   احدهلل

مدنع هللا  اله د ة ،فال ش   ل هأا ا    هللا ،رسل حهلل زرمى ،رآهلل  هصدف هللادن  القدط  فقدى مدل  ،منل  آ ع الاآل  ا 
ل ،  الماددتلنل ، منلد  يقد ل: اد ا  ،ينكد  البد   يتدد   الشدلص ف ،يقد ل: ت مد  لليدى  يياددصل بد   شدلص  ،منلد    ا 
:  هد   ملدنذ     : آد ع مدل التمد هللاديحنآينذ  بهللل الل  ة ينخأ  ل  ن  فال ،يلآ     هلل األآ اع ،ر  ة تم  ف  اسف

أا    ،المقهللاد هلل  آدى: لأا ادسف رقدهلل الادسع رسدل آد ع  صدهلل مدل التمد  فدال مدنآع  ل ينخدأ هلل آدى ،آ ع  هلل   مل التمد  ا 
فإمدددن  ل يهددد ل هدددأا مدددل حادددل القضدددن     مدددل حادددل  ،رقدددهلل رسدددل آددد ع مت ادددط ال مدددنآع  ل ينخدددأ هلل آدددى    ف قدددى

ل ،االقتضن   يهد ل هدأا مدل حادل  ،يلآد   قد  مآدى فد  ال د هللة ، اد هلل ينخأ  ل  ن  فال  حم  زبصا ف  اسف  ا 
فيه ل هنآى  نع تم  بتم  مدل يصد   ، من لأا هنل قب  حس ل األ   ،األ   مح   لهلل هسى أل  هنل لأا ،االقتضن 
 رإآد  لكدل مدن يقد ل:  آدن رآدهلل  لد  زبصدا  حمد   ،ال صهلل  ال هلل   هصسى ا ا  ،ا ا  أل  مهصسة هنآف لأا ،تقن ض

ال يق ل: لأا هنآف مهصسدة ألد   ،رآهلل  رش ة  هللاع  رإآ  لحهللى رش ة هللانع ألل هأا  ق  ،زبصا  ا هلل  كث  مآى
 الأ  ه  التان  . ،حس ل األ    قهلل  المهص  ،ف  أل  مل الحس لفال بهلل  فيى اسف من هص   مث  ا ا 

مث  لأا لدع تآ دز اللمد  خدالل ادآتصل خهللادع رسيد  رشد ة  نلمنئدة مدل  ،يق ل: من حهع الش    ال زائية ف  اللق هلل
  يش؟ رش ة  نلمنئة مل حانا من  هلل       ش ه ؟ ،حانا

 هن. ،ة بصآآن فلسي   ل تهللفع رل ه الش   ال زائ  الأ  لأا لع تآ ز ف  المهللة المحهللهلل
 إنلا:.............

فإآدى يحادع رسدل المقدن ل    الشد هة مبسد  هدأا ردل هد   ،لأا لع تآ ز ف  المهللة المحهللهللة المتاق رسصهن بصل الإ فصل
ص ملهمدن  آدى  ،مل ص صدز الل بد ل ص صدز مثد  هدأا ،هأا ينخأ منخأ الل ب ل  ،   رل ه   اب ع ،ص ع رل ه  شه 



 ،ل الهصد  لكددل  كسدى مددل  د ا  مددن صت تدا رسيددى مدل ماناددهلل؛ ألل البيدع  ددنلل ب ل مختسدف فيددى بدصل  هدد  اللسددع كد  مددن
 مل   نز  قنل: لمدن صت تدا رسدل ال دنئع  ،فه  مل  ك   م ال الآن   نل نإ  ،فمل مآلى قنل:  خأ  مل يص  مقنب 

  هدن  يبيلهدن  يادتهسهن    يادهآهن  لدع  الأ  اتاق مدع شدخص  ل صبآد  لدى بآنيدة صؤ  ،لض  ؛ ألآى ف ف رسيىمل ا
لل هدنل يلمد  لدى مادهل ت تدا رسيدى  آدى ال بدهلل  ل  ،ال ش   آدى ت تدا رسدل رمسدى ضد   ،صآ ز ف  ال قف المحهللهلل

المقهللادد هلل  آددى متضدد    هددأا فدد  تقددهللص   ،لل هددنل ص يددهلل  ل صددؤ   فدد ف رسيددى األ دد ة هددأ  المددهللة ،ياددتن   هددأ  المددهللة
 مل مآلى  قنل: لآى مدل  كد   مد ال الآدن  مدل يصد  مقنبد  فيمآدع  ، صز مث  هأافمل   نز  ص ،آظص  بيع الل ب ل 

 فآظص   رآهلل  الل ب ل. ،مث  هأا
 طالب:.............

ل هنل ادب ى قهد   فدنلق ل اآلخد  ،تحتف بهن من يحتف لل هنل اب ى التالرا مل قبسى فسصزع ،مانلة ا تهنهللية  ، ا 
ل هنل قهللاهلل  ظه  لى ش   ف  الاسلة  ااتهآل رآهن     ،نئل صسزع  ى الل ب ل  يضنذ لل هنل قهللاهلل  تا يف الزب  ا 

   من الحهللصن ال ا هلل فيى فه  ضلصف. ،ش   فنلمانلة ا تهنهللية


